
TROLLHÄTTAN

Catering
Vällagad och god mat från Trollhättans bästa matbutik!

För stora och små kalas!



Födelsedagar, bröllop, dop eller fredagsmys med familjen. Vi brinner 
för vällagad och god mat för alla tillfällen. I vår catering broschyr hittar 
du allt från härliga bufféer efter tema och säsong till smörrebröd, 
klassiska bakverk och mycket mer. Allt framtaget och tillagat i vårt 
eget kök och bageri med inspiration från världens alla hörn. 

Beställer gör du 3 dagar innan du vill ha din mat direkt i vår delidisk 
eller på telefon 0520-48 83 15 eller www.icamaxitrollhattan.se. 
Minsta antalet är 6 personer.

Välkommen med din beställning. Hoppas det smakar!

Vi hjälper dig 
 med maten!



KLASSIKERN BUFFÉ
Långbakad majskyckling med vitlöksaioli
Mangochutney bakad laxfilé med limedressing 
Potatisgratäng
Rostade rödbetor, chevreost och  
rostade valnötter  
Brieosttårta med äpplechutney
Levaine bröd med med vispat örtsmör

Pris 129:-/pers
Minsta antal är 6 personer vid beställning

Bufféer Härliga bufféer för alla tillfällen!

Beställ din catering på telefon  0520-48 83 15 eller www.icamaxitrollhattan.se

TEXMEX BUFFÉ
Strimlad kyckling i ört- och tomatsalsa
Quesadillas med oxfilé, paprika och champinjoner  
Tacofärs
Tortillas
Nachos, guacamole och tomatsalsa
Grönsaks mix 
Hackad rödlök och gräddfil

Pris 129:-/pers
Minsta antal är 6 personer vid beställning

SYDAMERIKANSK BUFFÉ
BBQ kycklingspett
Het spareribs med coleslaw med äpple
Cajun kryddad lax, koriander dipp
Ört och chilipotatissallad
Nachos med salsa och ostkräm

Pris 129:-/pers
Minsta antal är 6 personer vid beställning

Vår
Klassiker

Populär!



TAPAS BRICKA
3 olika Chark produkter (1 skinka och 2 korvar)  
2 olika utländska hårdostar i tärningar 
Marinerade oliver
Ostfylld paprika i olja
Lax bitar med ajvardipp
Chorizo stekt i ”bitar”
Italienskt bröd med tapenade

Pris 129:-/pers
Minsta antal är 6 personer vid beställning

Beställ din catering på telefon  0520-48 83 15 eller www.icamaxitrollhattan.se

Brickor&Pajer

PAJ
1 portion + 4 personer
• Västerbotten
• Taco
• Ost/skinka
• Tomat/Mozzarella
• Kantarell
• Broccoli/ädelost

Pris 12.90/hg

OSTBRICKA
5 olika ostar
Västerbottenpaj 
Hemgjord marmelad
Rostad mandelkross
Knäckesticks
Frukter

Pris 79:-/pers
Minsta antal är 6 personer vid beställning

För ost- 
älskaren!



GRILL
Fläskfilé i skivor med ajvardipp
Sweet chilispett
Örtbakad laxfilé med spritsad basilika creme  
Milano salami
Grönsakspaj
Delikatess potatissallad
Jungfrusallad med tomat och fetaost  
Baguette, vispat smör

Pris 129:-/pers
Minsta antal är 6 personer vid beställning

MAXI
Marinerad Rostbiff med syltlök & cornichons  
Lufttorkad skinka 
Rökt kalkon
Kallrökt lax med basilikakräm
Vår potatissallad
Västerbottenpaj
Hembakat Levaine bröd med smör

Pris 129:-/pers
Minsta antal är 6 personer vid beställning

ITALIENSK
Två sorters salami
Lufttorkad skinka med heta oliver  
Tapenade på soltorkade tomater  
Mozzarella och tomatsallad med pesto  
Pastasallad med örter och tomat 
Italiensk paj
Tryffelchips
Grissini
Baguette

Pris 129:-/pers
Minsta antal är 6 personer vid beställning

Våra Plankor

Bra mat för alla tillfällen! Välkommen att beställa idag.

Dekor av frukter ( jordgubbar, ananas, passionsfrukt, druvor, physalis)

Dekor av frukter ( jordgubbar, ananas, passionsfrukt, druvor, physalis)

Smak av
Italien !

Dekor av frukter ( jordgubbar, ananas, passionsfrukt, druvor, physalis)



SMÖRGÅSTÅRTOR 3 SORTER 
STORLEKAR 5-10-12 BITAR
• Räk-ost-skinka  ..............................................................................45:- /bit
• Räk-röktlax  ......................................................................................49:- /bit
• Rostbiff och brietårta  ..............................................................45:-/bit
• Maxitårta med skinkröra och räkor  .............................40:-/bit

DELIKATESS STUBBAR
• Skaldjur ...............................................................................................139:-/st
• Maxi stubbe med ost, skinka och räkor  ....................99:-/st

Övrigt

BAGUETTER
• Mozzarella/tomat/Serrano ..................................................49:-/st
• Skagen/rökt lax .............................................................................49:-/st
• Kyckling/mangoraja...................................................................49:-/st

SVENSKA KLASSIKER ”MACKOR”
• Köttbulle/rödbetssallad ...........................................................49:-/st
• Rostbiff/potatissallad ................................................................59:-/st
• Räksmörgås .....................................................................................69:-/st
• Skinka/ost ”fralla” .........................................................................19.95/st

Beställ din catering på telefon  0520-48 83 15 eller www.icamaxitrollhattan.se

Perfekt
till kalaset !



Bra mat för alla tillfällen! Välkommen att beställa idag.

SMÖRREBRÖD
• Brie och salami, grön Philadelphia

• Paté, torkad Serrano och egen marmelad

• Rostbiff, gurkhacks och majonnäs

• Taleggio ost, fikon

• Räkor, citronkräm

• Kallröktlax, sparrisknoppar, pepparrotcheese  

(gurkmeja) och hackad rödlök

Pris 35:-/st

PORTIONSSALLADER
• Lax, bulgursallad, broccoli, röd paprika och  

salladsmix (mangodressing)

• Räkor, pasta, rödpaprika, sugersnaps, rödlök,  
mini tomat och salladsmix (vitlöksdressing)

• Caesar, örtbakad kycklingfilé, romansallad,  
minitomater, rödlök, knaperstekt bacon,  
parmesan (caesardressing)

Pris 59:-/st

Övrigt



Beställ din catering i vår deli eller på telefon  
0520-48 83 15 eller www.icamaxitrollhattan.se

Minsta antal är 6 personer. Kom ihåg att beställa  3 dagar innan du vill ha din mat.

TROLLHÄTTAN

Glöm inte…Givetvis hittar du alla tillbehör så som engångs- dukar, servetter, bestick, glas, placeringskort/inbjudningskort, ljus, ballonger m.m i vår butik. 
Fråga oss så hjälper vi dig!


